
Pr. Osório Dossi 

          Olá, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esteja contigo meu amado irmão. Sejam 

todos bem vindos ao nosso estudo virtual da Palavra de Deus.                                                                                         

Esta é a nossa primeira aula virtual, portanto tudo é novidade e juntos iremos aperfeiçoar esta ferramenta de 

trabalho e aprender mais de Deus.                                                                                                                                                 

É sempre bom lembrar que o método de ensino não importa muito, se ele é no papiros, no lápis e papel, ou 

através da internet, o que importa é o professor, e este nós temos o melhor que é o “Espírito Santo”. Ele é o 

único que nos conduz a toda verdade e sempre nós fará lembrar do que temos aprendido com Ele mesmo.                    

Nesta primeira aula iremos responder um questionário sobre o curso D.F.D . Pois o D.F.D tem a finalidade de 

aferramentar a Igreja Jeová Nissi no processo evangelístico. O evangelismo é provavelmente a primeira e a 

maior de todas as missões dadas pelo Senhor Jesus à Igreja, narrada em Mt. 28:19 “Portanto ide, fazei 

discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.                                   

Posição esta que esta no imperativo, uma ordem e não uma opção para a igreja OBEDECER. Se 

verdadeiramente somos uma das Igreja do Senhor Jesus no século XXI, não temos escolha, temos que 

evangelizar, ganhas as almas e levá-las aos pés de Cristo. Para isso o Senhor nos da as diretrizes e as 

ferramentas necessárias para que venhamos alcanças as almas perdidas; Em cada época, em cada cultura ou 

classe social  o Senhor prepara uma ferramenta a disponibiliza para que seu povo (“Igreja Jeová Nissi”) para 

que venham realizar a grande comissão deixada por Ele  próprio, O IDE.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

1-) QUESTÃO: 

Leia atentamente todo o  D.F.D que segue abaixo e responda as perguntas  seguintes.  

 

INTRODUÇÃO:  

           D.F.D 

            Nem 10% da igreja tem o dom do evangelismo ou o dom missionário. Mas isso não significa que você 

não serve para anunciar o evangelho ao perdido e estruturá-lo na fé. Todos os novos convertidos estão 

aferramentados para o ministério universal da evangelização conforme diz o inicio do livro de Atos.  

Quando o Espírito Santo descer sobre ti, há de revesti-lo de poder para evangelizar dentro de sua casa, bem 

como as pessoas de seu relacionamento e as que você não tem nenhuma afetividade e, se for da vontade dono 

do poder,  você poderá ir o mais longe possível. (At.1:8) Osório Dossi. 

          A evangelização é a obra do IDE, e é para todos para de todas as formas alcançar se possível a todos. 

Independe dos seus talentos, de suas habilidades, do seu temperamento.  Temos que aproveitar a nossa 

cultura, nossos relacionamentos e nossas influências dentro da sociedade em que estamos inseridos.  

Deus não quer e nem espera que você se envolva com o evangelismo na mesma proporção de Billy Graham ou 

T.L Osborn, entre tantos outros,    

Obs. O perigo dos Dons. 

           Não é porque você não tem o Don do evangelismo que você não pode ganhar e dissimular almas. Existe 

uma área muito perigosa onde o verdadeiro cristão não pode entrar que é a comparação. Pois se você tiver o 

dom da palavra você pode achar que os que não querem pregar são tímidos ou covardes, se você tiver o dom 

de fé é possível que você ache que os que não tem tão dom são todos fracos na fé , e assim por diante. 

 

QUANDO JESUS COMISSIONA A IGREJA NO SEU ÚLTIMO SERMÃO A SEUS DISCÍPULOS ELE DIZ: 

 . . .  portanto, quando estiverem vivendo em suas novas vidas em Cristo, vocês devem fazer discípulos dentro 

de sua realidade de vida, em sua cultura, levando-os ao conhecimento da pessoa do Pai do Filho e do Espírito 

Santo, pois é de vossa responsabilidade ensiná-los a não desviarem deste novo caminho.  

(Mt.28:19-20) Osório Dossi. 

Timóteo como teu discipulador eu deixo a ti esta responsabilidade diante de Deus que junto com Jesus há de 

julgar os  vivos e os mortos, e que por esta razão Timóteo, não perca tempo, na igreja ou qualquer outro lugar, a 

todo o momento pregue a Palavra, ensinado, mostrando sempre o que é correto com toda a paciência .  

(2 Tm.4:1-2)  ) Osório Dossi. 

 

PARA ISSO SER CUMPRIDO JESUS DISSE AINDA AOS DISCÍPULOS:  

E estes sinais hão de seguir os que crerem: Em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; 
pegaram em serpentes; e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum; imporão as mão 
sobre enfermos, e os curarão.  

( Mc.16:17-18) 

O RESUMO DA MENSAGEM QUE DEVERIAM PREGAR: 



...e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados,em todas as nações,(p/ todas as 
pessoas) começando por Jerusalém (Pelos da nossa casa)(Lc.24:47). 

          Por havermos recebido o amor de Deus através do fato de Cristo ter morrido, e dado a sua vida por nós, e  
após termos recebidos como nosso salvador devemos então dar a nossa vida por amor ao próximo. (1 Jo.3:16) 
Osório Dossi. 

 

O QUE É REALMENTE NECESSÁRIO? 

1-) VOCÊ PRECISA QUERER. Isso implica em amar incondicionalmente a alma perdida. Parece que as coisas 

que são feitas a base de pressão ou por opressão estão muito mais ligadas a liturgia do que amor de Deus. O 

que é feito apenas debaixo de ordem não traz entusiasmo e   

2-) VOCÊ PRECISA OBEDECER. Sem a obediência o que impera é a insensatez e o egocentrismo, que 

perdurando dá lugar a contendas e rebeliões... (Rm16:17-18). O seu maior exemplo é o próprio Senhor Jesus. 

(Hb.5:8-9); (Hb.13:17). 

3-) VOCÊ PODE! Podemos tirar como exemplo a mulher samaritana que com apenas um encontro e após haver 

recebido apenas uma aula vai e cumpri o chamado de anunciar a Jesus. (Jo.4:1-42) 

 Deixou o seu cântaro. VV-28. 

 Somente anuncio a Cristo. VV-29. 

 As pessoas foram para Cristo. VV-30. 

 O poder do evangelho associado aos valores do evangelista. VV-39 e 41-42.  

 

O QUE É O D.F.D  ??? 

            É somente uma sigla para identificar o nosso trabalho de evangelização pessoal e de inspiração para a 

nossa igreja local, Jeová Nissi que tem como tema Discípulo fazendo discípulo. Quando lemos as escrituras 

somos estimulados a todo momento a cumprirmos o chamado universal a todos os crentes. Contudo o método 

bem como os recursos são apenas os meios e o veículo a serem usados pelos discipuladores.  O D.F.D é o que 

o Senhor nos revelou para a nossa realidade e a para o nosso tempo, para que através do amor e da dedicação 

de cada um possamos levar pessoas a domarem a decisão de entregarem suas vidas a Cristo prepará-las e 

acompanhá-las ao santo batismo e conseqüentemente a um amadurecimento suficiente para tomarem suas 

decisões espiritual sozinhas.   

O que você tem ouvido dos outros ao respeito de minha fé e visto o que tenho praticado, procure pessoas fieis e 

idôneas e deposite sobre eles tudo o que tem aprendido e os instigue a fazerem o mesmo. (2 Tm.2:2) . Osório 

Dossi. 

 

PASSOS PRÁTICOS DO  D.F.D  

 Escolher ou esperar a indicação da liderança de uma pessoa para realizar a evangelização.  

 Após saber quem é a pessoa, iniciar um período de oração e de jejum pela pessoa. Isso pode ser 

incluso em suas orações diárias e seus jejuns habituais.  

 O mais rápido possível fazer o primeiro contato usando as vias de comunicação que estiver ao alcance 

do seu discípulo.   

 Neste primeiro contato sua conversa não poderá ser prolongada nem cheia de detalhes nem muito 

menos especular demasiadamente a vida da pessoa. Será somente para reforçar o poder de Deus, 

usando seu testemunho ou de qualquer outro irmão e reforçando o convite para voltá-la ao culto e 

iniciar sua caminha com Deus. 



 

 Caso a pessoa volte na próxima reunião, procure sentar ao seu lado ou em ocasiões de forma maior 

recomende a um irmão(a) de sua confiança que faça isso em seu lugar.  E assim que puder vá até a 

pessoa e após o culto ofereça uma visita em sua casa.  

 Peque o maior número de contatos possíveis e se disponha a realizar uma visita na semana seguinte e 

deixe a pessoa escolher o melhor horário, logicamente que sejam compatíveis com os teus horários.  

 Nesta visita você procure tirar da pessoa o maior número de detalhes para saber como abordá-la nas 

próximas conversas. Só para lembrar. Isso se a pessoa já foi ao culto e já estreitou contigo um laço 

maior. Caso contrario se for uma visita que nunca esteve na igreja, apenas resume sua visita em ouvi-

la e ofereça a Jesus como seu salvador de forma sucinta e se disponha a orar por ela.     

 

 

 

SEGUNDA AULA  

                                                              

              04/11/11 e 06/11/11    D.F.D 

OBSTETRAS  &  PEDIATRAS 

 O que é um obstetra?  

           O objetivo do D.F.Ddé preparar o membro maduro da igreja que já é um discípulo para que produza 

novos discípulos. Para isso vamos fazer uma comparação deste fazedor de discípulos com duas áreas da 

medicina que lidam com o nascimento de novas vidas, o obstetra e o pediatra.  

          No processo de evangelização e discipulado o mais importante ou que mais tempo vai permanecer 

com o novo discípulo é sem dúvida o pediatra, contudo a ação do obstetra é imprescindível para o 

amadurecimento do novo bebê espiritual.  

           Obstetra é o médico especialista que cuida do desenvolvimento do feto, além de prestar total 

assistência à mulher durante todo o período da gravidez, bem como no momento do parto e também no 

pós-parto. O médico Obstetra esta enquadrado dentro do seguimento chamado de ginecologia, como é 

mais conhecida essa área da medicina. O profissional obstetra atua neste momento gestacional de uma 

paciente, pois ele é o profissional que deve clinicar, orientar e cuidar da mulher desde a concepção do feto 

até um determinado tempo após o nascimento do bebê, isso porque não existe uma data definida ou exata 

para se aplicar a alta médica  em uma paciente pós-parto por ser uma situação que vai sempre depender 

do estado de saúde de cada mãe.  

          A grosso modo esta é a diferença básica entre o obstetra e o ginecologista. Em tese, o ginecologista 

é o profissional da medicina que trata de doenças do sistema reprodutor feminino, útero, vagina e ovários. 

Por isso que iremos usar o termo obstetra para o discípulo que vai conduzir uma pessoa até o ponto em 

que este novo discípulo esteja fazendo outros discípulos.    

         O termo "OBSTETRÍCIA" vem da palavra latina "obstetrix", que é derivada do verbo "obstare" que 

literalmente siginifica “FICAR AO LADO”. Sendo assim, ser um obstétra espiritual requer do discipulo o 

disprendimento para permanecer o mais próximo possivel de uma pessoa para ganhá-la para jesus.  

http://www.gestantes.net/ginecologista-e-obstetra/


Jesus O Nosso Exemplo:   

Vamos ver o exemplo de Jesus em João 4. 

 1º) Aproxima-se e fica ao lado (vv. 3 a 7). 

Um dos grandes erros da igreja é fazer apenas o uso do método do conformismo de esperar que os não 

crentes venham até ela. Observe que Jesus não esperou que aquela samaritana fosse procurá-lo em 

Jerusalém, ou mesmo em Cafarnaum, na Galiléia. O texto bíblico conta que Ele foi até Sicar, junto a um 

poço, e que ficou ali descansando (podemos afirmar que Ele estava a espera da mulher,) por volta do meio 

dia, o horário mais quente e menos provável de alguém “normal” buscar água no poço.  Em Romanos 

10:17, o apóstolo Paulo afirma: “A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo”. Nos versos 14 e 15 ele 

raciocina pela lógica: “Como pois invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem 

não ouviram falar? e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?”. É 

óbvio que o primeiro passo para levar um pecador a Jesus é ir até ele com a Palavra!  Vejamos outros 

Exemplos de Jesus se aproximando de pessoas e ficando ao lado do novo convertido, sem se preocupar 

com o que falariam dele: Mt 9:23-26; Lc 5:30-31; 7:37-39; 11:37-39; 19:5-6. 

 2º) Interessar-se pelo perdido  (vs. 6 a 9) 

Aprendemos com Jesus que temos que nos interessar pelos outros se quisermos que eles se interessem 

pelo que temos a falar. A narrativa bíblica nos mostra o interesse de Jesus em auxiliar a samaritana. O 

sentimento que nos leva ao interesse pela pessoa que não conhece o Evangelho é a COMPAIXÃO. Na 

Parábola do Bom Samaritano, em Lc. 10:25-37, Jesus deixa claro aos seus discípulos que eles deveriam 

demonstrar compaixão para quem quer que precisasse de seu auxílio. Os Evangelhos relatam em diversas 

passagens a compaixão de Jesus pelo novo convertido, algo necessária para nos dispormos a levar as 

boas novas ao perdido. 

Obs: Continuaremos a usar a passagem de João 4 logo mais a frente. 

O que é um Pediatra?  

            A Pediatria é a área da medicina que se dedica à assistência biopsicossocial do ser humano em uma 

ampla faixa etária que se estende desde o período pré-natal de uma gestante até a adolescência de um novo 

ser-humano. Os médicos pediatras são extremamente importantes para que haja um desenvolvimento saudável 

das pessoas, pois são os pediatras que diagnosticam doenças na infância, pois este é o período de formação, 

adaptação e amadurecimento deste novo ser que estava protegido 100% dentro do útero de sua mãe e que 

agora esta totalmente exposto ao meio biológico, psicológico e social.   É na infância que se manifestam vários 

tipos de doença, daí a importância do acompanhamento do pediatra mantendo total atenção a fim de poder 

diagnosticar,  tratar e curar qualquer doença que comprometa o desenvolvimento perfeito e saudável desta nova 

vida.   

           Também é o pediatra que instrui as mães quanto ao aleitamento materno, às vacinas e aos acidentes 

mais comuns nesta fase da vida. Isso nos faz lembrar que Devemos ter cuidado com todos que estão à volta do 

nosso novo discípulo para que ele não seja uma vítima de algo que lhe derem, mesmo que aparentemente seja 

por amor, pois este novo ser ainda não sabe o que comer nem muito menos o que realmente é bom para si.  

http://007blog.net/a-importancia-do-medico-pediatra/
http://007blog.net/a-importancia-do-medico-pediatra/


           Na adolescência, o médico pediatra é importante também, mas não tanto quanto nos primeiros anos da 

criança. Nessa fase o médico realiza exames e diagnostica os problemas decorrentes da idade e encaminha as 

crianças mais velhas a médicos especialistas dresignados para cada área do corpo humano. Haverá um tempo 

em que você não mais terá condições que cuidar do seu novo discípulo sozinho. Podemos dizer que este é o 

momento em que você vai precisar da ajuda de outro discípulo (médico) maduro e mais experiente.   

          Podemos dizer que para um novo discípulo ou um novo convertido a infância propriamente dita é a faze 

até o batismo, ou até o pós-batismo para alguns, a pré-adolescência é o período pós-batismo até uma 

maturidade parcial no conhecimento da Palavra de Deus, onde ele tem uma capacidade de estabelecer alguns 

cuidados básicos referente ao que lhe oferecem, enquanto a adolescência é o período dos cursos, das 

definições ministeriais e a aproximação e a compreensão dos dons de Deus e sua posição como servo na casa 

de Deus.     

           Como já falamos no inicio o objetivo do D.F.Ddé prepará-lo para que de todas as formas você faça o que 

o apostolo Paulo fez. “Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar 

alguns....(I.Co.9:22b.).  Vamos tirar mais alguns exemplos do apóstolo Paulo em I.Co.9. 

1. VV.1 – Os convertidos de Coríntios já eram o fruto do trabalha de Paulo.  

2.  VV.16 – Mesmo sendo apóstolo não pregava o evangelho por obrigação, mas por um chamado.  

3. VV. 17 – Ele confirma que era uma escolha, uma vontade sua, um querer.  

4. VV.19 – Mesmo não precisando se tornou servo de todos.  

5. VV.20 e 21 – Fez de tudo para alcançar os perdidos. 

6. VV.22 – Tinha a humildade necessária de um  D.F.D. 

7. VV.24 – Alcançou seu objetivo. Siga este exemplo, faça discípulo, seja um D.F.D.   

8. VV.25 – Isso vai exigir dedicação total, abrir mão, abdicar de prazeres, exercer o verdadeiro domínio 

próprio. Pois o objetivo final de um D.F.D é se não outro, ver o seu novo convertido fazendo discípulos 

junto com você.  

9. VV.26 – Seja objetivo. Siga as instruções do Mestre e tudo dará certo 

10. VV.27 – Seja um D.F.D..  

Tome todo cuidado para nunca deixar de ser um D.F.D 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCEIRA  AULA    

                                                                           11/11/11 e 13/11/11    D.F.D 

Passos de um D.F.D..  

           

 

Não temos a pretensão de afirmar que o curso (método) D.F.D será para os dias de hoje um modelo 

perfeito para se alcançar as almas perdidas. Porem conforme a ministração da última aula sobre o 

mecanismo e as adaptações que o apostolo Paulo afirmou que teve que pregar (fazer) em sua época de 

todas as formas para que através de alguma delas pudesse alcançar alguns para Cristo (I.Co.9:22b). Assim 

também é a proposta do D.F.D para os nossos dias, para a nossa realidade local e nacional.  

            Sempre tenho falado que hoje em dia com o mundo globalizado em que vivemos, onde as pessoas 

estão sempre muito bem informadas sobre os assuntos que lhes agradam devido o grande crescimento das 

informações através da comunicação prestada pelas redes de TVs, abertas as pagas (Cabo) e internet, e, o 

evangelho também esta incluso neste emaranhado de informações. Assim sendo, para os que se 

interessam, o evangelho já esta sendo pregado em massa. Também temos ainda nos dias atuais muitas 

igrejas que mantém o método mais antigo e simples de realizar visitas de casa em casa e evangelismo em 

grupos com eventos de colheitas. É bom deixar claro que não estou afirmando que estes métodos não são 

mais eficazes ou que nunca iremos fazer uso deles, muito pelo contrario, eles farão parte do D.F.D para 

eventos de colheita. 

          O D.F.D ESTA MUITO MAIS PARA O PROCESSO DE EVANGELIZAÇÃO DO QUE O DE 

ANUNCIAÇÃO DO EVANGELHO, o que já é feito em grande escala por toda a Igreja de Cristo e 

principalmente por nós mesmo, pois a nossa própria igreja é uma grande realizadora de eventos de 

colheitas. 

          Assim como o apóstolo Paulo, diante de Deus e do Senhor Jesus orientou o seu discípulo Timóteo 

para que pregasse a Palavra em tempo e fora de tempo para que através de sua obra evangelizadora um 

maior número de pessoas pudessem alcançar a salvação (II.Tm.4:1-5), assim também é para nós hoje. 

Temos que cumprir bem o nosso ministério de anunciação do evangelho, não importando o método. 

Cumprir bem na colocação do texto (vv.5) significa que mesmo sem termos condições (estarmos em 

aflições...) ainda assim temos o ministério, o chamado para anunciarmos o evangelho.      

           Contudo, além de anunciarmos o evangelho temos que cumprir por completo o mandamento dado 

pelo Senhor Jesus a seus discípulos em sua última aula.  

           VAMOS CONFERIR MELHOR OS DETALHES DESTE CHAMADO E DESTA MISSÃO DADA AOS 

DISCÍPULOS.  (Mt.28: 16-20, Mc.16:14-18) 

 Foram CONVOCADOS. 

 A maioria adorou a Jesus, enquanto alguns DUVIDARAM. (Mc.16:14) 

 Jesus deu o exemplo do valor da APROXIMAÇÃO. 

 Revelou que o PODER estava com Ele. (Mc.16:17-18) 

 Os convocou a praticarem o D.F.D, por estarem vivendo em NOVIDADE DE VIDA. Para os que vivem 

em novidade de Vida, não tem como não fazer novos discípulos (Rm.6:4b; II.Co.5:17).  



Obs: Você tem feito discípulos? Caso não, faça uma avaliação de si mesmo, pode ser que você não 

esteja vivendo em novidade de vida. ! ! ! 

          AGORA VAMOS CONFERIR O QUE É REALIZAR POR COMPLETO O CICLO DA GRANDE 

COMISSÃO DADA POR JESUS A SEUS DISCÍPULOS. (NÓS) (Mc. 16:15-16) 

 PREGAR = anunciar;  

 DISCÍPULAR = levar o perdido a crer;  

 BATIZAR = Conduzi-lo ao novo nascimento de fato; 

 DOUTRINAR = Ensinar, ajudá-lo a estabelecer uma fé firme para não perde a salvação.  

          Esta é a ASSÊNCIA do D.F.D. Pois o evangelho já vem sendo pregado de todas as formas em nosso 

país, uns pregam por interesse, outros por vaidade, outros por contenda, mas isso já nos avisava o 

apóstolo Paulo em Fp.1:15-19, o que importa é que  

se pregue a Jesus para que haja salvação (confere com: Fl.2:10-11). Isto também continuaremos a fazer 

com toda tenacidade por fazer parte do mandamento do Senhor Jesus a seus discípulos (Mc.16:15 ...ide e 

pregai...). Esta é apenas a primeira parte do mandamento.   

           Contudo, o que não se tem feito por muitas igrejas incluindo a nossa, é a continuidade do 

mandamento do Senhor Jesus. Quando ele disse “Indo...” não foi apenas para os onze, e sim, para todos 

os que viriam subseqüente aos onze, isso quer dizer nós. Cabe a nós a continuidade do cumprimento deste 

mandamento. Este ide... significa: PREGAR – DISCÍPULAR – BATIZAR - DOUTRINAR. Agora nós é que 

somos os discípulos que vivendo em novidade de vida, temos o chamado para fazer novos discípulos em 

nossa caminha de vida.  

           Sendo assim, o propósito do curso D.F.D como já falamos, é de aferramentar-nos para esta tarefa de 

Mt.28:16-20 por completo. Apenas anunciar o evangelho é muito pouco, ou melhor, significa realizar apenas 

o inicio do trabalho, a primeira parte do ide que cabe ao homem (nós a igreja). Temos que fazer a nossa 

parte irmãos, pois o poder de converter e convencer alguém a Cristo é a parte do Espírito Santo(Jo.16:8-

11), enquanto o nosso papel de discípulo é o de:   

PREGAR   =  DISCÍPULAR   =  BATIZAR  =  DOUTRINAR 

PASSOS PRÁTICOS DO  D.F.D  

          Como ainda estamos em fase de adaptação, é bem provável que com o andamento do projeto tenhamos 

que passar por algumas mudanças e ajustes, coisas serão acrescentadas enquanto outras serão tiradas, etc. O 

que importa é que Deus nos deu um projeto, um norte para começarmos a aumentamos a membresia  da Igreja 

JEOVÁ NISSI não apenas em número, mas em crentes de verdade, discípulos fazedores de discípulos. Assim 

como você...  

amémmmmmm ,...    ou   amémmmmm  

 Receber o chamado para ser um D.F.D para conduzir um novo convertido,  esperar a indicação da 

liderança, ou apresentar nomes que você tem cultivado para estarem fazendo parte do processo.   

 Após saber quem é a pessoa, iniciar um período de oração e de jejum. Isso pode ser incluso em suas 

orações diárias e em seus jejuns habituais.  

http://www.google.com.br/imgres?q=letra+m&um=1&hl=pt-BR&biw=1280&bih=581&tbm=isch&tbnid=SdKwcQI0bVeXwM:&imgrefurl=http://arteva.com.br/index.php?cPath=8_26&osCsid=cf56cb3d50aa47c583ac80027231986d&docid=hoS0hG4m9aSogM&imgurl=http://arteva.com.br/images/DI1310M.jpg&w=640&h=386&ei=rHu9Tua6FOaEsgK0oJyxBA&zoom=1


 O mais rápido possível fazer o primeiro contato usando as vias de comunicação que estiver ao alcance 

do seu discípulo.   

 Neste primeiro contato sua conversa não poderá ser prolongada nem cheia de detalhes nem muito 

menos especular demasiadamente a vida da pessoa. Será somente para reforçar o poder de Deus, 

usando seu testemunho ou de outras pessoas, e também para reforçar o convite para que ela volte ao 

culto e continuar sua caminha com Cristo.  

 Caso a pessoa volte na próxima reunião, procure sentar-se ao lado dela ou em caso de forma maior 

recomende a um irmão(a) de sua confiança para que faça compania para ela. Assim que puder vá a 

pessoa após o culto e ofereça uma visita em sua casa.  

 Junte o maior número possível de contatos da pessoa, endereço completo, telefones, E-mail, site, msn, 

facebook, etc... e se disponha a realizar a visita na semana seguinte, deixe a pessoa escolher o melhor 

horário, logicamente que seja compatível com suas obrigações.   

 Nesta visita você procure tirar da pessoa o maior número de detalhes para saber como abordá-la nas 

próximas conversas. Só para lembrar. Isso se a pessoa já foi ao culto e já estreitou contigo um laço 

maior. Caso contrario, se for uma visita que nunca esteve na igreja apenas resume sua visita em ouvi-

la, e ofereça Jesus como salvador pessoal de sua vida. Faça isso de uma forma sucinta e se disponha 

a orar por ela.     

           Estes são os passos da aproximação de um D.F.D com um novo convertido. É um tempo apenas 

para se pregar o evangelho a ela, um tempo de estar perto da pessoa, dando-lhe amor atenção e 

orientando para não enfraquecer e morrer ainda no primeiro amor. Talvez um pequeno erro em sua função 

de OBSTETRA pode acontecer um aborto, ou um simples erro PEDIÁTRICO e a criança pode morrer em 

suas mãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUARTA AULA    

                                                                           25/11/11 e 27/11/11    D.F.D 

Passos de um D.F.D  

 

PREGAR = Anunciar a salvação ao perdido.  

          Pregar a palavra de Deus é na verdade a Grande comissão universal da igreja de Cristo para todas as 

gerações. Quando Jesus comissionava seus discípulos Ele deixou claro esta tarefa, ou esta função de que 

devíamos “testemunhar” (Testemunhar nada mais é do que comunicar, pregar, anunciar a nossa mudança de 

vida através da aceitação de Cristo como nosso salvador pessoal, confessando a Ele nossos pecados e 

recebendo a remissão {perdão} de todos os nossos pecados mediante seu sacrifício {pagamento com a entrega 

da vida} na cruz do calvário. Lc.24:49; At.1:8). O papel de testemunhar era o resumo da primeira parte do “IDE”.  

É anunciar o arrependimento e a remissão do pecador através do sacrifício vicário, pregando a Palavra e 

testemunhando os feitos de Jesus em nossa vida ou na vida de outras pessoas.  (Lc.24:44-49).  Vejamos isto no 

inicio da igreja primitiva. 

MULTIDÃO: - Público.  

 Arrependimento: At.2:38;  At.8:22; At.26:20. 

 Remissão: At.2:38; At.13:38; At.26:18.  

 Ressurreição: At.2:24, 31, 32. 

INDIVIDUALMENTE:  

At.8:27; At.16:31-32. 

Os discípulos não perdiam uma só oportunidade de anunciar à Cristo como salvador, At.3:19; At.5:31-35; 
At.11:20-21,  At.19:10; At.4:41;  At.8:4. 

 

DISCIPULAR = Levar o perdido a crer:  At.2:40; At.5:42. 

          Poderíamos afirmar que discipular é o exercício de fortalecer o novo convertido com o compromisso de 

ajudá-lo, orientá-lo e ensiná-lo a não retroceder em sua nova vida em Cristo até que alcance a sua maturidade 

espiritual. Dentro do curso D.F.D estão incluídos os quatro passos básicos para isso, o que chamamos de um 

serviço completo (Pregar- discipular- Batizar- Doutrinar) a ser realizado por um bom discipulador até que seu 

discípulo alcance esta maturidade e seja um novo D.F.D. Agora  veremos dentro do D.F.D o que é discipular em  

sua essência, como sendo  a segunda faze do processo de evangelização.   

1. GUARDADAS AS DEVIDAS PROPORÇÕES E AS DIFICULDADES INDIVIDUAIS DE CADA UM, 
VOCÊS MESMOS MINISTRARÃO O CURSO DE DISCIPULADO.  

Obs.I: Para ministrar o curso o discipulador deverá estudar a aula e ter total domínio do assunto, o que é 
extremamente simples para o nível que estão hoje.  

Obs.II: As aulas serão entregue semanalmente e todos deverão seguir um padrão de aproximadamente uma 
hora e meia de aula, de preferência em lugar neutro e sem a participação de outras pessoas. Também só serão 
ministradas aulas para pessoas do mesmo sexo, caso contrario somente na formação de grupos maiores, tudo 
com relatórios e observações para melhor avaliarmos o novo discípulo.  

Obs.III: O discipulador deverá manter o foco na aula e evitar acrescentar ou discutir outros assuntos, mesmo 
que sejam de cunho espiritual, para não despertar interesses menos relevantes nesta faze do novo convertido.  

2. MANTER UM RELACIONAMENTO ONDE HAVERÁ TRANSFERÊNCIA DE VALORES MORAIS, 
ÉTICOS E RELIGIOSOS. Isso só será possível com atitudes e posturas de sua parte que 
correspondam com aquilo que você prega. Tome muito cuidado, pois aqui pode ser a melhor situação 



para conquistar um novo discípulo, ou o melhor argumento para um desviado se justificar. Procure se 
familiarizar com o novo convertido, se interessando por seus problemas, sem ser intrometido, evitando 
conflitos e nunca tire a sua razão. Procure ouvir mais e falar menos. Evite brincadeiras maliciosas, evite 
se envolver emocionalmente, seja simples, objetivo e imparcial em todas as conversas.   

Obs.I: Mantenha em ordem o seu ESTILO DE VIDA, tenha total COMUNHÃO com o corpo de Cristo, tenha 
freqüência total nas reuniões da igreja, salvo por força maior. Tenha LEITURA diária da Bíblia e uma vida de 
ORAÇÃO. Esteja sempre DISPONIVEL. Seja um discípulo cheio de FÉ, pratique o AMOR, a caridade e a 
bondade. Seja SERVO sempre.  (Exp. JESUS). 

3. DICAS IMPORTANTES NESTE PERÍODO:  

a- Ouça: Primeiro ouvir o Espírito Santo e ouvir o Discípulo. Faça perguntas até que entenda o problema para 
não falar bobagem.  

b- Esclareça:  Não fique dando lição de moral ou conselhos, esclareça a luz da Palavra. Com a direção do 
Espírito Santo e a orientação da Palavra o discípulo ficará encorajado para tomar suas próprias decisões. Não 
faça críticas antes do tempo, mas leve ele a refletir sobre o arrependimento de seus atos.  

c- Direcione:  Não queira resolver os problemas do seu discípulo, pois você poderá interferir na ação do Espírito 
Santo, ou pior, gerar no discípulo a idéia errada de que você é solução dos seus problemas. Sua melhor ajuda é 
o discipulado, sua oração, sua entrega de amor. Haverá situações em que você tomará as iniciativas para 
socorrer o novo convertido. Existirão casos em que você através do relatório despertará a igreja a ajudar o seu 
discípulo financeiramente, ou você mesmo assim fará se necessário. Porem que fique clara esta posição de não 
envolver com o discípulo financeiramente, emocionalmente e sentimentalmente. Pois não será este o seu papel 
mais importante no processo. Evite problemas desnecessários. Lembre-se: Jesus é quem morreu pelo seu 
discípulo, o Espírito Santo é que o convence, e você é apenas o instrumento de Deus para direcioná-lo na 
verdade.  

d- Aguça: Desperte seu discípulo a orar, buscar a Deus por conta própria, leve-o a buscar o batismo com o 
Espírito Santo, desperta seu interesse pelas coisas espirituais.    

e- Paciência: Tenha muita paciência pois o comportamento negativo do novo convertido nem mesmo ele sabe 
as causas. Seja sempre dependente do Espírito Santo para receber as revelações da verdadeira raiz do 
problema. 

Obs: Somente fique atento para não perder tempo com a síndrome do “disco furado” e toque para frente o 
aconselhamento confrontando sempre em amor.  

 f- Criatividade: Seja criativo no uso de ferramentas para um discipulado mais eficaz. Oriente seu discípulo a ler 
livros, filmes, DVDs, e logicamente a própria Bíblia.  

 

BATIZAR = Conduzir ao novo nascimento de fato: At.2:41, At.8:38-39; Rm.6:3-4, 11; Cl.2:12; At.16:14-15.  

          O batismo é na verdade a consumação do novo convertido manifestando sua fé em Cristo Jesus 

publicamente. É a sua resposta positiva e afirmativa de que se arrependeu de seus pecados e que recebeu a 

remissão pela fé no Cristo vivo. Sendo assim é você a pessoa mais importante para ele até chegar nesta face 

do novo convertido, pois você será o modelo e o ponto de equilíbrio deste novo convertido. Portanto é você que 

deverá estimular o novo convertido a se batizar. É você que deverá esclarecer ao novo convertido a 

necessidade do batismo nas águas como forma de oficializar sua entrada na membresia da igreja, bem como a 

prova de seu arrependimento.   (I.Pd.3:21).   

DOUTRINAR = Ensinar, ajudá-lo a estabelecer uma fé firme para não perde a salvação. At.2:42, 43, 46; 

I.Tm.4:13, 15, 16;  Tt.1:13;  At.11:26; At.4:2, 33. 

          O D.F.D estará  conectado com o estudo da nossa ESCOLA BÍBLICA VIRTUAL com todos os ensinos 

doutrinários da Igreja, e ficará sempre a disposição do discipulador e do discípulo. Você terá sempre a sua mão 

todos os recursos para doutrinar o novo Irmão (a) em Cristo, onde nesta faze já batizado, esta preparado para 

você orientá-lo  em coisas mais complexas e de maiores proporções reveladoras.  



          Doutrinar nada mais é do que ensinar o que é o correto para alguém que não tem conhecimento de 

determinado assunto. Portanto, doutrina nada tem a ver com usos e costumes. A nossa comunidade, como 

qualquer outra, tem suas peculiaridades e seus costumes inerentes a todos os membros. Doutrinar o novo irmão 

(a) batizado esta incluso os usos e costumes de nossa igreja local, porem o que estamos falando é algo mais 

relevante e de importância  fundamental para o crescimento espiritual deste novo batizado. Por isso é que você 

deverá estar preparado para lhe esclarecer dúvidas de todos os lados. O que estiver fora do seu alcance e nem 

expresso no “SITE”, você deverá especificar no relatório e posteriormente pesquisar ou pedir orientação para a 

liderança e assim ensinar ao novo batizado.  

           Por esta razão é que você deverá orar para a conclusão do SITE com a estruturação da plataforma de 

ensino, pois lá constará a maioria das informações necessárias sobre doutrinas internas de nossa comunidade, 

doutrinas bíblicas e os ensinos básicos sobre Batismo, Batismo com o Espírito Santo, Doutrina da salvação, 

etc...  

          Nesta faze, você como discipulador ficará mais a mercê do SITE do que seus próprios conhecimentos, 

pois para um melhor aproveitamento do D.F.D deveremos seguir todos um mesmo caminho, a revelação do 

Espírito Santo para o bom desempenho de nossa igreja no processo da evangelização. Ensinar, doutrinar não é 

somente informar. É aqui que você deverá usar todo o seu testemunho de vida para transmitir através de sua 

conduta, os valores e as prioridades para seu novo irmão em Cristo.   Podemos dizer que sem que você 

perceba você dará forma ao seu discípulo. Ele só irá fazer depois de ver você fazendo, o seu exemplo será mais 

forte que suas palavras.  

          Uma coisa que é muito importante você saber: O processo completo do D.F.D não é parecido com uma 

corrida de velocidade (100m rasos ), mas sim uma prova de resistência, perseverança, disciplina, dedicação, 

entrega, paixão, (querer – obedecer – posso). Todo o processo estará alicerçado na confiança, no amor e na 

entrega de todos nós. É bom lembrar do alicerce de nossa igreja: LEVANTAR A BANDEIRA DO AMOR em 

santidade, fidelidade e compromisso. O segundo alicerce será o capricho e a obediência em manter o relatório 

de cada discípulo para que a liderança faça uma avaliação o mais próximo da necessidade do novo convertido. 

Que Deus nos abençoes nesta nova jornada de  D.F.D.S S S S S. 

 

PERGUNTAS 

Primeira aula 

a-) Leia At.1:8 em pelo menos duas traduções diferentes e comente a adaptação e a tradução feita pelo pastor 

Osório.  

Resp:........................................................................................................................ ................... 

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

b-) Explique com suas palavras o que é APROVEITAR MELHOR a nossa cultura, relacionamento, influencia 

para evangelizarmos.  

Resp:........................................................................................................................ ..................................................

................................................................................................................................................ ....................................

..................................................................................... 

c-)  Em 1978 um dos maiores evangelistas dos últimos tempo Billy Graham deu a seguinte declaração a nível de 

mídia quando a Igreja ainda era muito fechada para os meios de comunicação, especialmente a televisão: “...Os 



métodos não importam o que não se pode mudar é o evangelho, o uso de novas tecnologias será indispensável 

para a propagação do evangelho no mundo moderno...”.  Veja a declaração na íntegra:  

 

“... A mensagem do evangelho nunca muda. E isso acontece por uma boa razão: Deus nunca muda e nem 

nossa necessidade espiritual básica que anseia por Ele. Contudo, os métodos de apresentação do evangelho 

para o mundo precisam mudar sempre. Caso contrário poderemos atingir um estágio em que não 

conseguiremos nos comunicar com eficiência e, assim, nossos esforços serão em vão. Nas últimas décadas, 

Deus tem nos concedido novas ferramentas para realizarmos a obra. São veículos eletrônicos e visuais, como 

filmes, televisão, telefones etc. Cada uma destas cumpre um importante papel na expansão do nosso 

ministério", 

 

Comente esta frase levando em conta que em 1978 Billy Graham nem fazia menção da internet e muito menos 

do poder da comunicação de banda larga e muito menos do nosso D.F.D.   

Resp:..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

...................... 

d-) Leia Mt. 29:19-20 e II.Tm4:1-2 em pelo menos duas traduções diferentes e comente a adaptação e a 

tradução feita pelo pastor Osório.  

Resp: ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................

.................................................................................................................... 

e-) O Resumo da mensagem que os discípulos deveriam pregar  segundo a ordem do Senhor Jesus  que esta 

em Mc.16:17-18 e Lc.24:46-47 era “O ARREPENDIMENTO E A REMISSÃO DOS PECADOS". Esta mensagem 

continua sendo a base para se pregar o evangelho até os dias de hoje.  

Leia os versículos II.Tm.2:23-26; Sl.51:1; At.5:30-31, At.11:18; At.26:20; II.Tm.2:25b-26;    e comente sobre o 

que é arrependimento e remissão de pecados.  

Resp:..................................................................................................................................................................... .....

....................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

f-) No D.F.D o que significa:   

I- QUERER:................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

II-OBEDECER:............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

III- PODER: .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

g-) O que é o D.F.D ? 

Resp: ............................................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................. .......................................................

.................................................................................................................... 



h-) Leia  II.Tm.2:2 em pelo menos duas traduções diferentes e comente a adaptação e a tradução feita pelo 

pastor Osório. 

Resp:..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

..................................................................................... 

i-) Releia os Passos Práticos do D.F.D e preencha os espaços em branco com as palavras certas, conforme o 

texto original.   

1. Escolher ou esperar a indicação da liderança de uma ..................... para realizar a 

................................................  

2. Após saber quem é a pessoa, iniciar um período de ...........................e de jejum pela pessoa. Isso 

pode ser incluso em suas orações diárias e seus ................................        ..............................    

...............................  

3. O mais rápido possível fazer o primeiro ........................... usando as vias de comunicação que 

estiver ao alcance do seu   .......................................   

4. Neste primeiro contato sua ......................... não poderá ser prolongada nem cheia de detalhes nem 

muito menos ......................... demasiadamente a vida da pessoa. Será somente para reforçar o 

...................    .....    .........., usando seu testemunho ou de qualquer outro irmão e .......................... 

o convite para voltá-la ao culto e iniciar sua caminha com Deus. 

5. Caso a pessoa volte na próxima ...................., procure sentar ao seu lado ou em ocasiões de 

forma maior recomende a um irmão(a) de sua .................... que faça isso em seu lugar.  E assim 

que puder vá até a .................. e após o culto ofereça uma ................. em sua casa.  

6. Pegue o maior número de contatos possíveis e se ..................... a realizar uma visita na semana 

seguinte e deixe a pessoa ................... o melhor horário, logicamente que sejam compatíveis com 

os teus horários.  

7. Nesta visita você procure tirar da pessoa o maior número de detalhes para saber como abordá-la 

nas  .................... conversas. Só para lembrar. Isso se a pessoa já foi ao culto e já ........................ 

contigo um laço maior. Caso contrario, se for uma visita que nunca esteve na igreja, apenas 

................... sua visita em ...........-..... e ofereça a Jesus como seu salvador de forma sucinta e se  

..................... a ............. por ela.     

 Segunda aula 

a-) Na ótica do curso D.F.D qual a diferença básica do termo OBSTETRA E PEDIATRA? 

Resp: ....................................................................................................................... .................... 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................... . 

b-) Qual o significado do termo “OBSTETRÍCIA “? 

Resp: ........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

c-) Leia o capítulo quatro de do livro de João e responda com suas palavras o que é para nós nos dias de hoje 

no processo de evangelização o exemplo de Jesus com a mulher samaritana de:  

 APROXIMAR-SE E FICAR AO LADO: - ............................................................................. 

...................................................................................................................... .............................................

........................................................................................................... 

 INTERESSAR-SE PELO PERDIDO: - ................................................................................. 



...................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

d-) Na comparação do profissional pediatra com a função de um “Pediatra Espiritual” proposta no curso de 

D.F.D; Qual a importância que tem um bom acompanhamento de um “Pediatra Espiritual” na formação 

biopsicossocial de um nascido de novo, ou novo convertido? 

Resp:........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. ......................................

.................................................................................................................... 

e-) Para um novo convertido o que corresponde a fase da “infância” e fase da “adolescência”? 

Resp:............................................................................................................................. .............. 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................    

f-) Segundo o exemplo do apóstolo Paulo com os seus filhos na fé de Coríntios, aprendemos que:  

I- De quem era os frutos de conversão dos Coríntios? 

Resp: ............................... 

II- Por qual motivo o apóstolo Paulo pregava o evangelho.  

Resp: .......................................... 

III- O que ele fez para alcançar os perdidos. 

Resp: ................................ 

IV- Site as exigências que ele teve que cumprir para alcançar seu objetivo. 

Resp:........................................ 

V- Leia o versículo de I.Co.9:27  e responda com sua palavras o que é ser um D.F.D. 

Resp: ................................................................................................................ ......... 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

Terceira aula 

a-) Leia o texto abaixo escrito por José Dias e comente sobre o fato de muita gente usar a mídia para pregar um 

evangelho pela metade, um evangelho apenas de troca, uma verdadeira  feira de bênçãos, sem exigir qualquer 

mudança  ou pelo menos ensinar o povo da necessidade da conversão para a vida eterna que é a mensagem 

central do evangelho, conforme o que aprendemos no curso de D.F.D. Onde vimos que podemos sim usar todos 

os tipos e todos o métodos de evangelismo, só não podemos perder o foco, almas convertidas ao Senhor Jesus 

Para a Salvação.   

  

  

TEXTO: O EVANGELHO NA MÍDIA (J. Dias) 

"Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não 

expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos 

conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade" Mt.7. 22-23. 

O sonho de muitos cristãos verdadeiros aparentemente está sendo alcançado. Que é a pregação do Evangelho 

na mídia. Mas, será que é verdade? O Evangelho está sendo pregado na mídia? 

Infelizmente com raríssimas exceções, o que se tem assistido é a total deturpação da Palavra de Deus. Estão 

pregando um Evangelho totalmente descaracterizado. Um Evangelho que não chama o pecador ao 

arrependimento. Um Evangelho sem substância bíblica. Você talvez diga: “mas o importante é que pessoas 

estão sendo alcançadas”. 

Mas, nem isso está acontecendo. Pessoas estão adentrando as igrejas sem saber sequer o significado da 

salvação. Estão apenas procurando o que é prometido, ou seja, solução imediata para seus problemas 



financeiros e de saúde. A maioria das igrejas que estão na mídia não valorizam o ensinamento bíblico, afinal, 

quanto mais ignorantes biblicamente forem às pessoas, mas fácil será a manipulação. A preocupação é falar de 

bênçãos materiais para reunir o maior número de pessoas possível. Parece um campeonato, está virando 

competição, querem saber quem arrebanha o maior número de adeptos, quem é capaz de encher o maior 

número de igrejas. Estão construindo mega-igrejas para encher de pessoas que possam gerar para a 

denominação muito dinheiro. É só isso que interessa. Não se fala da maior benção que o homem pode receber 

que á a salvação, e esta é dada de graça a todos que aceitam ao Senhor Jesus. 

Parece que estes pregadores não estão preocupados nem com sua própria salvação. Parece que eles 

acreditam que vinda de Jesus é “lenda”, e que eles jamais terão de prestar contas a Deus pelo que fizeram. 

Afinal para este tipo de pregadores, o que interessa é o hoje! Não há preocupação com a vida futura. 

Escândalos são comuns, e isso não causa preocupação a essa gente, o importante é que está entrando 

dinheiro. Dizer que é pastor, já foi motivo de orgulho, hoje é motivo de chacota por parte das pessoas 

descrentes. O nome de Deus está sendo escarnecido por causa de atitudes errôneas dessas pessoas, que 

deviam dar exemplo. 

Estes pretensos pregadores trouxeram para si uma frase que é de uso apenas no Velho Testamento: “Não 

toquem no ungido do Senhor”. Isto cria para eles uma “armadura”, tornam-se inquestionáveis, não podem ser 

contrariados, não podem ser criticados, são intocáveis. Se intitulam: Bispos, apóstolos e profetas, e isso os 

coloca acima de qualquer questionamento. 

No dia de nos encontrarmos no céu, iremos sentir falta de gente que fazia milagres e mais milagres diante das 

câmeras de Televisão, disso não tenha dúvidas. 

A verdadeira Igreja de Cristo tem por obrigação pregar a salvação, afinal, Jesus não pediu que anunciássemos 

a salvação, Ele ordenou. É Preciso enfatizar a morte e ressurreição de Jesus, explicando ao pecador que foi 

este gesto de Jesus que lhe deu direito a salvação. Que nós todos somos pecadores e por isso precisamos de 

um salvador. Que Jesus está no céu e intercede ao Pai, pelos que O amam. Que se nós continuarmos em 

nossos pecados seremos as mais infelizes das criaturas, pois o preço a pagar por não aceitar a Jesus, é a 

perdição eterna. 

Este é o principal papel da igreja, pregar a Palavra de Deus. As outras coisas também são necessárias, mas 

elas não podem ser prioridade. A prioridade do salvo é convidar pessoas para o Reino de Deus. Se o salvo não 

fizer um esforço para isso, teremos de fazer a pergunta: “Você é salvo de quê mesmo?”. Porque quem é salvo, 

sente no coração vontade de trazer outras pessoas para gozar desta salvação. O verdadeiro seguidor de Cristo 

sente amor pelas almas perdidas, sente desejo de proclamar ao mundo o seu novo nascimento. Se fosse 

possível ele queria ver todos os seus parentes e amigos desfrutando da mesma esperança que ele tem, a 

salvação eterna. 

                                                                    http://www.santovivo.net/gpage104.aspx 

 

Acesse também este endereço para uma melhor definição.  

http://www.oleoprecioso.com/blog/?p=932  

http://www.equipeosemeador.com/2009/06/apostasia-aceitacao-de-um-falso.html 

Resp:...................................................................................................................................... ....................................

....................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

b-) Complete a frase:  

-   O D.F.D esta muito mais para o processo de.................................................................. 

............................................................................................................................. .......................................................

.................................................................................................................... 



c-) Leia o texto de II.Tm.4:1-5 e escreva com suas palavras como nos dias de hoje vamos conseguir cumprir 

bem o nosso ministério de anunciação do evangelho, não importando o método. Mesmo em aflição como diz no 

verso 5 que mesmo sem termos condições (estando em aflições...) ainda assim temos o ministério, o chamado 

para anunciarmos o evangelho. 

Obs: Para melhorar seu conhecimento entre no site abaixo antes de responder a pergunta.  

http://www.teologiapentecostal.com/2007/10/pregue-palavra.html 

http://www.casadosenhor.com.br/estudo.asp?id=49 

Resp: ................................................................................................................... ........................ 

....................................................................................................................................................... .............................

.................................................................................................................... 

d-) Cite os quatro pontos que fecham o ciclo completo da grande comissão dada pelo Senhor Jesus aos 

discípulos e o significado de cada ponto? 

I- .........................   =    ................................ 

II- ...............................   =   ....................................... 

III- .............................    =    ............................................................. 

IV- ..............................   =................................................................................................ 

............................................................................................................................. .....  

e-) Cite apenas dois passos de um D.F.D para aproxima-se de um novo convertido. 

Resp: ....................................................................................................................... .................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Quarta aula.  

a-) Qual é a Grande comissão universal da igreja de Cristo?   

R: .............................................................. 

 

b-) O que é testemunhar? 

R: .......................................................... 

 

c-) Leia os veículos a seguir fale um pouco sobre:  

1. Arrependimento: At.2:38;  At.8:22; At.26:20=- ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Remissão: At.2:38; At.13:38; At.26:18= - ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ressurreição: At.2:24, 31, 32= - ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

http://www.teologiapentecostal.com/2007/10/pregue-palavra.html
http://www.casadosenhor.com.br/estudo.asp?id=49


d-) Podemos afirmar que discipular é: .............................................................................. 

............................................................................................................................. ............... 

 

e-) Os irmãos que realizarem o curso de D.F.D estarão capacitados a ministrarem o curso 
interno da igreja de “discipulado” (Curso de Integração da Comunidade Bíblica Jeová Nissi 
com duração de 7 aulas a serem ministradas em um período de aproximadamente dois 
meses) o que é apenas uma parte do “discipular” dentro do D.F.D.  

Para ministrar o curso de discipulado o ministrante deverá: ............................................ 

............................................................................................................................. ............... 

 

f-) Conforme a Obs III do primeiro ponto da pagina 12 qual a postura do discipulador?  

Resp:............................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ............... 

 

g-) Cite os três valores a serem transferidos pelo discipulador no relacionamento com seu 
novo discípulo:  

Resp: ............................,       .......................................,               ......................................... 

h-) Conforme o ponto 3 da página 12, cite pelos menos três dicas importantes neste 
período? 

1. .................................... 
2. ................................... 
3. ...................................... 

i-) No curso D.F.D o que é batizar?  

Resp: ...................................................................................................................  

j-) Leia os versículos abaixo sobre batismo e fale o que você entendeu de cada um: 

 At.8:12:- 

 At.8:38:- 

 Rm.6:2-4:- 

 Gl.3:26 ao 28:- 

k-) No curso D.F.D o que é Doutrinar?  

Resp: ...................................................................................................................  

l-) Leia os versículos abaixo sobre batismo e fale o que você entendeu de cada um: 

 Jo.7:16:- 

 At.2:42:- 

 II.Jo.9:- 



m-) Complete e frase:  

Doutrinar nada mais é do que........................................................................................... 

............................................................................................................................. .assunto. 

n-) Leia todo o capitulo doze do livro de João. E faça um comentário sobre a pregação do Pr. 
Osório postada no site este mês.  

Resp:    

 

 


